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Η ιστορία του Ιακώβ είναι η ιστορία του Ισραήλ, που αρχίζει στο Μπετ Ελ με μια 
αποκάλυψη. 
Ο Ιακώβ, αφού έλαβε την ευλογία του πρωτοτόκου από τον πατέρα του, τον Ισαάκ, 
είναι υποχρεωμένος να καταφύγει κοντά στο θείο του, Λαβάν, στην πόλη Χαράν, για 
να αποφύγει τα χειρότερα, λόγω της οργής του αδελφού του, Εσάβ. 
Μέσα στη ζωή του Ιακώβ, την τόσο πλούσια σε δοκιμασίες και κόπους, δύο είναι τα 
σπουδαιότερα, τα καθοριστικά συμβάντα. 

Το πρώτο από αυτά είναι ένα 
όνειρο. Στο δρόμο προς τη Χαράν, 
και ενώ κοιμόταν κάτω από ξάστερο 
ουρανό, στο Όρος των Ελαιών, 
βλέπει στο όνειρό του μια σκάλα, της 
οποίας η βάση βρισκόταν στη γη και 
η κορυφή της έφτανε στον ουρανό. 
Ενώ άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν σε 
αυτήν, ο Θεός υπόσχεται στον Ιακώβ 
βοήθεια και προστασία. 
Οι σοφοί μας εξηγούν ότι ο 
άνθρωπος δεν ενώνεται με τον Θεό, 
παρά μόνον όταν προσκολληθεί στην 
αλυσίδα της θείας παράδοσης του 
εβραϊσμού. Εδώ η αλυσίδα 
ονομάζεται σουλάμ, «σκάλα» που 
ενώνει το θείο με το ανθρώπινο, 
γερά αγκιστρωμένη τόσο στο ένα 
όσο και στο άλλο (μουτσάβ - 
νιτσάβ). Στη σκάλα αυτή δεν 
υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος, καμία 
συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά 
συγχώνευση, συγχρονισμός. 

Πάνω στη σκάλα, σύμφωνα με το κείμενο, κινούνται οι άγγελοι του Θεού, οι 
μεσολαβητές, οι κρίκοι της αλυσίδας: ολίμ βεγιορντίμ, «ανεβαίνουν και 
κατεβαίνουν». 
Σημαίνει αυτό ότι πρώτα ανεβαίνουν και μετά κατεβαίνουν; Μα τότε η όλη προσπάθεια 
θα προερχόταν από τον άνθρωπο και η απάντηση του Θεού θα ήταν μόνο ανάλογη της 
προσπάθειας. 
Μήπως όμως σημαίνει ότι τη στιγμή που μια ομάδα κατέβαινε, μια άλλη ανέβαινε; Μα 
τότε θα υπήρχε διαφορά φάσης ανάμεσα στη θέληση του Θεού και του ανθρώπου και 
η ένωση θα γινόταν στο ενδιάμεσο. 
Θα πρέπει να σημαίνει τελικά ότι οι άγγελοι «ανέβαιναν και κατέβαιναν συγχρόνως», 
με τέλειο συγχρονισμό, σε μια κίνηση όπου η σύνδεση και η αλληλεπίδραση είναι 
ολοκληρωμένες, τέλειες, χωρίς την παραμικρή παράκαμψη. Είναι μια έννοια που 
δύσκολα μπορεί να τη συλλάβει κανείς και ακόμα πιο δύσκολα να την εκφράσει με 
λόγια, ωστόσο υπάρχει στη μεταφυσική του απόλυτου. 

 



 

Το όνειρο του Ιακώβ θα πρέπει να ήταν λοιπόν η αναπαράσταση του απόλυτου χρόνου, 
στην τελειότερη εφαρμογή του. Εκείνη τη νύχτα ο Ιακώβ υπήρξε προφήτης: Άκουγε τη 
φωνή του Θεού, η οποία, σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε παρελθόν, περιέχει αυτό 
που ονομάζουμε μέλλον. Ωστόσο, ήταν απλώς ένα όνειρο. Όλα έγιναν χωρίς καμιά 
προσπάθεια εκ μέρους του Ιακώβ. Όταν ξυπνά, ο Ιακώβ είναι πάλι στην εποχή του και, 
όταν θυμάται τον απόλυτο χρόνο που άγγιξε στο όνειρο, δείχνει την αγωνία του 
(βαγιρά, δηλ. «φοβήθηκε», Γέν. 28.17). Μια αγωνία που δεν είναι άλλο από μια 
έκφραση της ανάγκης επιστροφής σε αυτό το όραμα. Εκείνη τη στιγμή γεννιέται στον 
Ιακώβ η επιθυμία να ξαναβρεί τον απόλυτο χρόνο, να στρέψει όλες τις προσπάθειές 
του στην ανάκτηση του Μπετ Ελ, που είδε και που χάθηκε μετά, να ζήσει μέσα στη 
συνεχή ισορροπία του Νόμου (βεαγιά ασσέμ λι λ'ελοήμ, δηλ. «θα είναι ο Κύριος 
Θεός μου», Γέν. 28.21). 
Η συνέχεια της ιστορίας του Ιακώβ είναι η ιστορία της αναζήτησης και της κατάκτησης 
του Μπετ Ελ. Το Μπετ Γιαακόβ, ο οίκος του Ιακώβ, είναι ο τυχαίος χρόνος του Ιακώβ. 
Θεμελιώνει κάθε πέτρα, με τον ιδρώτα του προσώπου του, χωρίς να φείδεται πόνου και 
κόπου. Αλλά η θεμελίωση αυτή είναι χαρά, ο πόνος είναι ανάταση: οι γυναίκες του, τα 
παιδιά του, ο οίκος του. Θέλει να δημιουργήσει όχι το Μπετ Γιαακόβ αλλά το Μπετ Ελ, 
θέλει να τοποθετήσει ό,τι δημιουργεί μέσα στον απόλυτο χρόνο. 
Ο Ιακώβ στη Χαράν δημιουργεί την οικογένειά του και την περιουσία του. Ξεπερνώντας 
εμπόδια, δυσκολίες και απογοητεύσεις, κτίζει τον οίκο του. Όμως, ενώ ζει πλέον 
ήσυχος, ο Θεός τον διατάζει να επιστρέψει. Παρ' όλους τους κινδύνους που 
επιφυλάσσει η επιστροφή του αυτή, ο Ιακώβ, χωρίς να προβάλει καμιά αντίρρηση, 
παίρνει οικογενειακώς το δρόμο της επιστροφής. Εγκαταλείπει τη Χαράν, κυνηγημένος 
από το θείο και πεθερό του, Λαβάν. Συμφιλιώνεται όμως μαζί του και προχωρεί στο 
δρόμο της επιστροφής, μέχρι που φτάνει στο Μαχανάγιμ. 
Εδώ αρχίζει η σημερινή περασσά. Και εδώ συμβαίνει το δεύτερο καθοριστικό 
γεγονός στη ζωή του Ιακώβ, 20 χρόνια μετά το πρώτο, ενώ ο Ιακώβ βρίσκεται στο 
δρόμο της επιστροφής. 
Προειδοποιημένος για την άφιξη του Εσάβ, με συνοδεία 400 ανδρών, προετοιμάζεται 
για την αντιμετώπισή του. Είναι η παραμονή ενός αβέβαιου αύριο. Ο Ιακώβ είναι 
αλήθεια πως προετοιμάζεται για αυτήν τη συνάντηση με όλα τα μέσα που διαθέτει. 
Προσεύχεται στο Θεό, στέλνει στον αδελφό του ως δώρο τα καλύτερα ζώα του 
ποιμνίου του, ελπίζοντας να τον εξευμενίσει, διαιρεί το στρατόπεδό του σε δύο μέρη, 
και οπλίζει το ένα, ώστε να μπορεί να παραταχθεί σε μάχη εναντίων των ανθρώπων του 
Εσάβ, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία στο άλλο, το οποίο αποτελείται από 
άμαχο πληθυσμό να διαφύγει. 
Αλλά ενώ όλες αυτές οι προετοιμασίες έχουν γίνει και ο Ιακώβ έχει κάνει ό,τι μπορούσε 
και έπρεπε να κάνει, παραμένει ανήσυχος. Σηκώνεται τα μεσάνυχτα και ασφαλίζει την 
οικογένειά του, περνώντας την στην άλλη όχθη του ποταμού Γιαμπόκ. Ο ίδιος όμως 
μένει μόνος στην απέναντι όχθη. 
Και τότε, ξαφνικά, ένας άνθρωπος του επιτίθεται και τον αναγκάζει σε πάλη μέχρι 
πρωίας. 
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